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Рецензираният труд е оформен в два тома. Първият се състои от Увод, 3 глави, 

Заключение и списък на използуваната литература (общо 168 страници). 

Вторият (Приложения) се състои от Каталог (505 предмета), 23 графики, 9 

цветни карти, 3 таблици и 68 образа. 

 

 

Актуалност на темата 

Проблематиката на каменните „бойни” брадви от бронзовата епоха рядко е 

дискутирана в българската археологическа литература. Ако изключим 

обнародването на артефакти в публикации на археологически разкопки 

(например с.м. Езеро) и публикуването на колекциите на някои музеи и отделни 

екземпляри (в повечето случаи единични случайни находки), то аналитичните 

публикации по темата биха се преброили на пръстите на едната ръка.  В този 



смисъл появата на такова изследване е не само навременна, но и наложителна. 

Още повече, че съвременните технологични постижения дават възможност за 

интердисциплинност на едно такова проучване, което е и умело използувано от 

докторанта. 

 

Дисертабилност на темата 

Темата определено е дисертабилна. Изследването на артефакти от рода на 

каменните брадви с дупка, освен чисто типологически и културно- 

хронологически анализ, дава възможност за достигане до информация, засягаща 

добива на суровини, производствените процеси и търговските контакти през 

бронзовата епоха не само в българските земи, но и в един по-широк ареал, 

обхващащ както Балканския полуостров, така и северното Причерноморие и 

Егейско-анатолийския свят. Не бива да се забравя и възможността (най-вече при 

т.н. „парадни” или „култови” брадви) за анализ на социалната структура на 

обществата през бронзовата епоха. Посочените по-горе възможности са осъзнати 

и приложени в руско-езичната, централно- и западноевропейската литература. 

 

Количество и качество на археологическите извори 

Докторантът е успял да събере и обработи всички достъпни артефакти във 

фондовете на родните музеи. По моя преценка, анализираните в дисертацията 

505 каменни брадви с дупка представляват около 90% от общия им брой в 

страната към настоящия момент. В качествено отношение се открояват 

колекциите от селищните могили Езеро и Юнаците, които са основата за анализа 

за ранната бронзова епоха, както и тази от селището при Балей, Видинско, които 

пък представят база за анализ за късната бронзова епоха. В този смисъл и в 

количествено, и в качествено отношение, археологическите извори са 

достатъчни за изпълнението на поставените в дисертацията цели. 

 

Структура, цели и задачи на дисертационния труд 

Структурата на дисертацията е съобразена с правилно обособените основни цели 

на изследването - изработване на типологически редове на каменните брадви с 



дупка и тяхното хронологическо детерминиране; определяне на суровинната 

база и производствения процес; дистрибуция на произведената продукция и 

функционално предназначение на отделните типове брадви с дупка. В този 

смисъл, структурата е добра, като удачно следва логиката на археологическото 

изследване – от анализа на конкретния артефакт, през типологически и 

хронологически изводи до опит за възстановка на т.н. оперативна верига 

(„chaîne-opératoire”). 

 

В глава І  „Въведение в проблематиката и рамки на изследването” са 

представени критично основните идеи, свързани с изследването на каменните 

брадви,  като са разграничени три етапа на тяхното проучване в българската 

историография. Авторът, според нас – правилно, приема идеята, че терминът 

„каменни бойни брадви” има по-скоро функционално - описателен характер, 

поради което в дисертацията е възприето наименованието „каменни брадви с 

отвор”. По-нататък са обособени географските рамки на изследването със 

следните  обособени региони: Северозападна България, централна Северна 

България, Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Горнотракийска 

низина, Източни и Западни Родопи, Югозападна България и Софийското поле. 

Предложеното региониране е удачно, но следва да се отбележи, че в 

количествено отношение материалите от Северна България и Тракия 

забележимо преобладават над тези от останалите региони. Хронологическите и 

културни рамки на изследването са коректно представени, като авторът 

показва отлично познаване както на родната и чужда литература по въпроса, 

така и на съвременните тенденции в определянето на началото и края на епохата 

на Балканите като цяло и в българските земи - в частност. 

 

Глава ІІ - Типология и хронология представлява основата на дисертацията. 

Тук авторът използува „класическите” археологически методи на обработка и 

анализ на материали. Основата за изграждането на типологическите редове е 

добра - 289 цели артефакта и възможност за реконструиране на общо 401 брадви 

с дупка. Представената типология на каменните брадви с дупка от бронзовата 



епоха в българските земи е един от основните приноси на дисертанта. За първи 

път в родната литература е направен удачен опит типологическите редици да се 

обвържат с геометричната фигура триъгълник, неговият вид и комбинацията му 

с други фигури в хоризонталната надлъжна проекция на брадвата. 

Предложеният подход ни се струва особено удачен и предвид липсата на 

стандартизация в производството на този вид оръдие/оръжие през епохата. Въз 

основа на комбинациите между геометричните фигури са обособени следните 

групи: А - едносъставни, В -двусъставни, С - трисъставни, D - сложни и Е -

други. В група А (едносъставни) са обособени 2 типа, в група В (двусъставни) – 

7 типа, в група С (трисъставни) – 9 типа, в група D (сложни) – 2 типа и в група Е 

(други) – 2 типа. Типологически са определени 401 брадви с дупка, обособени в 

22 типа, 68 подтипа и 99 варианта. Прави впечатление и изведеният въз основа 

на количествения анализ извод, че най-многобройна е група „В” (двусъставни) -  

с 235 броя или 46,6% от общия брой, докато (малко неочаквано) брадвите от 

група „А” (едносъставни) заемат едва трето с 10,1% (51 броя). Логично, най-

слабо разпространени са брадвите от група  „D” (сложни) - 1,8% (9 броя) и група 

„Е” (други) - с 0,8% (4 броя). Сред типовете най-многоброен е BV, който е 

представен със 79 брадви (15,7%), като следващите го по брой типове му 

отстъпват почти наполовина. 

 

Хронологическото определяне на отделните типове не буди възражения. 

Предвид слабата проученост на проблема у нас, дисертантът правилно се е 

насочил към търсене на паралели в един обширен ареал, обхващащ Егейско-

анатолийския свят, Северното Причерноморие и Кавказ, Централна Европа и др. 

Типове АІ и АІІ са датирани в цялата бронзова епоха; тип ВІ - в границите РБЕ 

ІІ-ІІІ; тип ВІІ - в РБЕ, но не е изключена и по-късна горна хронологическа 

граница; тип ВІІІ - в КБЕ. Общата датировка на тип ВІV e ІІ хил. пр. Хр. Тип BV 

е датиран в РБЕ; тип BVI - в РБЕ, но не се изключва по-късна горна 

хронологическа граница; тип BVII - в цялата бронзова епоха. Тип СІ е датиран в 

края на фаза ІІ и цялата фаза ІІІ на РБЕ; тип СІІ - в РБЕ ІІ-ІІ. Типове С ІІІ-СVІ, 

СVІІІ и СІХ са отнесени към РБЕ; тип СVІІ - в периода РБЕ-СБЕ. Tип DI е 



отнесен към периода ХV – първата половина на XІV в.пр.Хр; тип DII – към 

периода СБЕ-КБЕ. Тип ЕІ е датиран в РБЕ ІІ-ІІІ, а Тип ЕІІ - в КБЕ.  

 

Отбелязано е географското разпространение на отделните типове, като въз 

основа на картографския и хронологически анализ е предложена и вероятна 

културна принадлежност на някои от типовете – например тип ЕІІ за Културата 

на инкрустираната керамика през Късата бронзова епоха, тип DII – за култура 

Тей, типове СІ и СV – за култура Глина и тип ВІІІ – за културите Тей и 

Вербичоара през Късната бронзова епоха. Като цяло, подобно хронологическо и 

културно определяне се прави за първи път в българската историография и е 

един от основните приноси на рецензирания труд. 

 

Докато глава ІІ (Типология и хронология) представя „класическия” 

археологически подход към изследването на археологическите материали то 

Глава ІІІ. Технологичен анализ следва съвременните тенденции в 

археологическата теоретична мисъл, свързани най-вече с „пост-процесуалната” 

археология. Тук акцентът е поставен върху т.н. „chaîne-opératoire”, като е 

направен удачен опит за проследяване на отделните етапи на производство - от 

добива на суровини през производството и дистрибуцията до крайното 

изваждане от употреба и унищожаването на предметите. 

 

Петрографските резултати показват, че най-висок е процентът на каменните 

брадви, изработени от магмени скали – 69,5 % (217 броя), следвани от 

седиментните скали - 27 % (84 броя) и метаморфните скали - 3,5 % (11 броя). 

Петрографските данни дават възможност на докторанта да заключи, че при 

производството са използвани предимно локални суровини, като в някои случаи 

може да се предположи транспорт на суровини или изделия между различните 

части на България – най-вече за тези от диорит, андезит, базалт и еклогит. Друг 

основен извод в тази част е липсата на  зависимост между подбора на суровини и 

типовете брадви. Авторът допуска липса на масово производство на каменни 

брадви с дупка, като приема, че брадвите са правени на място, в рамките на 



селищата, за което говорят недовършените артефакти, откривани в самите 

селища. В тази част подробно е анализиран процесът на производство – от 

оформянето на оръдието до неговото заглаждане и  украса.  

 

В тази глава заслужават внимание и размишленията на дисертанта относно 

възможните начини на употреба на каменните брадви с дупка - от работен 

инструмент през боен атрибут до „параден” или „култов” предмет. Като цяло, 

подходът в тази част на дисертацията следва съвременните тенденции в 

археологическото проучване и като такъв следва да бъде само и единствено 

адмириран. 

 

В Заключението основните тези и идеи на автора са представени в кратък вид, 

като е отбелязано значението на каменните брадви с дупка за живота на 

древните общества – утилитарно, бойно, парадно, култово.  

 

В заключение бих искал да отбележа: 

1. Темата на дисертацията е добре подбрана и е дисертабилна; такъв род 

изследване се прави за първи път в българската археология; 

2. Трудът е добре структуриран, като изследването върви логически от 

частното към общото, въз основа на самостоятелно изработени от 

дисертанта алгоритми за класификация и типология, както и за анализ на 

отделните форми и типове каменни брадви с дупка; 

3. Изведените типове са удачно детерминирани хронологически, а където 

е възможно – и културно. Подобно определяне се прави за първи път в 

българската историография; 

4. Въз основа на петрографски данни е направен изводът, че в 

производството са използвани предимно локални суровини, като в някои 

случаи е предположен транспорт на суровини или изделия между 

различните части на България. 



5. Направен е удачен опит за реконструкция на начина на използуването 

на каменните брадви с дупка – като работни, бойни, парадни или култови 

предмети, като е предположена и тяхната полифункционалност. 

6. Използваната литература е изчерпателна, каталогът и илюстрациите са 

изработени на високо научно ниво. 

7. По темата на дисертацията са публикувани 5 труда. 

  

С оглед на посочените многобройни приноси на дисертацията си позволявам 

убедено да препоръчам на почитаемото научни жури да присъди на Мартин 

Венелинов Николов образователната и научна степен доктор. 

 

 

20.08.2011    С уважение: 

     /доц. д-р Стефан Александров/ 

  

 


